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Prehľad najdôležitejších udalostí na pôde Technickej univerzity vo Zvolene
Podpis zmluvy s JRC
Dňa 5. marca 2019 rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., slávnostne
podpísal Zmluvu o partnerstve pri výchove doktorandov s generálnym riaditeľom
Spoločného výskumného centra Európskej komisie (The Joint Research Centre of the
European Commission – JRC EC) prof. RNDr. Vladimírom Šuchom, DrSc. Cieľom
podpísanej zmluvy je vzdelávanie mladých vedcov z Lesníckej a Drevárskej fakulty
TUZVO, ktorí budú zapojení do výskumu na zdokonaľovaní technológií spracovania
dreva pre inovatívne a trvalo udržateľné využívanie dreva ako dôležitej súčasti
bioekonomiky založenej na lesníctve. Na dosiahnutie cieľov dohody sa strany zaviazali
spoluorganizovať a spoločne dohliadať na doktorandské programy, podporovať odbornú prípravu doktorandov, vedcov,
inžinierov a technických expertov, zúčastňovať sa prebiehajúcich programov a projektov. Prioritnou témou spolupráce v
budúcom akademickom roku 2019/2020 bude Vnímanie a prijatie konceptu bioekonomiky a ekosystémových služieb lesa. V
nasledujúcich rokoch sa spolupráca zameria na Hodnotenie lesnej certifikácie ako nástroja na podporu ekosystémových
služieb lesa na Slovensku, Hodnotenie životného cyklu a environmentálna kvalita stavebných materiálov a Zelená logistika v
kontexte trvalej udržateľnosti podnikov na spracovanie dreva. Viac na : https://www.tuzvo.sk/sk/tuzvo-joint-research-centreeuropean-commission-otvorili-novu-kapitolu-spoluprace
Historicky najlepší rozpočet TUZVO!!!
Akademický senát jednomyseľne schválil rozpočet TUZVO na rok 2019
Dňa 4. marca 2019 za účasti rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., zasadal
Akademický senát TUZVO. Hlavnými bodmi rokovania senátu boli výsledky
hospodárenia TUZVO za rok 2018 a rozpočet TUZVO na rok 2019. Rektor TUZVO
prof. Kropil informoval prítomných o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia
Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2018. Vo svojom príhovore uviedol:
„Hospodárenie univerzity v roku 2018 hodnotím ako veľmi dobré. Hospodársky
výsledok na úrovni viac ako 650 tisíc Eur v podmienkach, ktoré sa neustále zhoršujú je na veľmi dobrej úrovni. V absolútnych
číslach, ale najmä v prepočte na jedného zamestnanca, resp. študenta patrí Technická univerzita vo Zvolene v tomto smere k
najlepším na Slovensku“. Rektor univerzity predstavil aj základné pravidlá v metodike rozdelenia dotácie na rok 2019 pričom
upozornil na zmeny v porovnaní s rokom 2018. Predstavil príjem financií z pohľadu jednotlivých kategórii. Keďže išlo o
posledné zasadanie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene v starom zložení, rektor prof. Kropil poďakoval
všetkým za odvedenú prácu. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/akademicky-senat-jednomyselne-schvalil-rozpocet-tuzvo-narok-2019
Nový Akademický senát TUZVO zvolil svoje predsedníctvo
Nový Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene za prítomnosti rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.,
zasadal prvýkrát 11. marca 2019, kedy volil svoje predsedníctvo na obdobie od 13. marca 2019 do 12. marca 2023. Predseda
volebnej komisie prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., skonštatoval, že voľby do AS TUZVO prebehli podľa Vnútorných predpisov AS
TUZVO, Zásad volieb do AS TUZVO a žiadne pripomienky neboli vznesené a výsledky volieb sú právoplatné. Novým
predsedom Akademického senátu TUZVO na obdobie od 13. marca 2019 do 12. marca 2023 sa stal prof. Ing. Ján Tuček, CSc.,
z Lesníckej fakulty. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/novy-akademicky-senat-tuzvo-zvolil-predsednictvo-tuzvo

Významné stretnutie lesníckych predstaviteľov na TUZVO
Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa z iniciatívy a pod patronátom rektora
univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., 13. marca 2019 stretli
zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR),
Národného lesníckeho centra a Štátnej ochrany prírody SR. Účastníci diskutovali o
pripravovanej novele zákona o lesoch a novele zákona o ochrane prírody a krajiny.
Stretnutia sa zúčastnili Ing. Peter Kicko - generálny riaditeľ Sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPaRV SR, Ing. Pavel Toma (MPaRV SR), Ing.

Pavol Lászlo (MPaRV SR) a Ing. Peter Baláž – námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody ŠOP, Ing. Ladislav Kulla,
PhD., (NLC) a pracovníci TU vo Zvolene, kde okrem rektora TUZVO bol prítomný dekan Lesníckej fakulty Prof. h. c. prof. Ing.
Dr. Viliam Pichler a prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., vedúci katedry pestovania lesa. Účelom stretnutia bolo prediskutovať a
zadefinovať prírode blízke hospodárenie v lesoch v pripravovanej novele zákona o lesoch a jeho vykonávacích predpisoch
vrátane súvisiacich väzieb v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti, po medzirezortných pripomienkových
konaniach, prebiehajú intenzívne rokovania k obidvom novelám zákonov s cieľom zosúladiť ich, zapracovať pripomienky a
odstrániť rozpory. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/vyznamne-stretnutie-lesnickych-predstavitelov
Na univerzite vo Zvolene bola predstavená vedecká štúdia pre zlepšenie rekreačnej funkcie v prímestských
bratislavských lesoch
Dňa 20. marca 2019 sa na TUZVO stretli predstavitelia štátneho podniku Lesy SR,
záujmových zainteresovaných skupín pre zlepšenie rekreačnej funkcie v
prímestských bratislavských lesoch a odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene,
za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriely Matečnej. Vedecká štúdia je zameraná na analýzu dopadov rozličných
hospodárskych stratégií na plnenie produkčnej a rekreačnej funkcie lesa na území
lesného celku Lesy SR Bratislava. Jedná sa o overenie dopadov bežného
hospodárenia podľa platného Programu starostlivosti o les (PSL), overenie
dopadov manažmentu zameraného na posilňovanie rekreačnej funkcie lesa a pasívneho manažmentu, teda bez zásahového
režimu. Finálnym výstupom celej štúdie je potom ponuka piatich nekonfliktných PSL racionálnych z pohľadu požiadavky na
súčasnú maximalizáciu plnenia produkčnej a rekreačnej funkcie lesa. V rámci uvedeného podsúboru optimálnych riešení sa
exaktne určili očakávané čisté výnosy z dreva a celkové prevádzkové výsledky a hodnoty indexu rekreácie a najmä sa exaktne
odhalili vzájomné medzivýmeny ich plnenia. Výsledok analýzy spracovaný odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene pod
vedením doc. Ing. Roberta Sedmáka, PhD., prispeje k vymedzeniu budúceho rokovacieho priestoru v snahe dosiahnuť
konsenzuálnu dohodu zainteresovaných strán a zmierniť aktuálny konflikt. Viac na: https://www.tuzvo.sk/sk/otvoria-sa-viacbratislavske-lesy-navstevnikom

Noví profesori na TUZVO
Prezident SR A. Kiska 27. marca 2019 vymenoval 25 profesorov vysokých škôl. Medzi
novovymenovanými profesormi sú dvaja z Technickej univerzity vo Zvolene.
Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD., v odbore hospodárska úprava lesov a prof. Dr.forest. Ing. Jaroslav
Šálka v odbore ekosystémové služby lesov.
Novým profesorom v mene vedenia TUZVO zablahoželal rektor.

Prezident SRK navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal
6. marca 2019 na pôde TUZVO prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc.
JUDr. Mareka Šmida, PhD. Rektor TUZVO s prezidentom SRK hovorili o aktuálnom
dianí na Slovenských vysokých školách, o situácii, ktorá nastala pri čerpaní Európskych
štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Výskum a inovácie,
ktorých zdroje sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoj existujúcej
infraštruktúry vysokých škôl. Zaoberali sa aj financovaním zvýšených taríf miezd
zamestnancov vo verejnej službe, ako aj úhradou rekreačných poukazov zamestnancom verejných vysokých škôl.

V mesiaci Apríl 2019 pripravujeme:
1. Prijímanie študentov do cechu hasičského 2019, 16.4.2019, verejné podujatie, Kongresové centrum, ŠD Ľ. Štúra
2. Multiplikačné podujatie projektu ERASMUS KA2+ . 2016-1-SK01-KA202-022502 : FEAL, prezentácia,19.4.2019, TUZVO
3. Chránená krajinná oblasť - Biosférická rezervácia Poľana, beseda, 24. 4. 2019, SDLK, Informačné centrum
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